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I. Najprej preveri odgovore na vprašanja o dinozavrih prejšnjega tedna. 
 

1. Kdaj so živeli dinozavri? Pred več kot 100 milijonov let 

2. Kako veliki so bili dinozavri? Nekateri so bili manjši kot današnje mačke, drugi veliki 
kot 5-nadstropne hiše. 

3. S čim so se dinozavri prehranjevali? Nekateri so se prehranjevali z raslinami, drugi 
pa so bili mesojedci. 

4. Zakaj naj bi dinozavri izumrli? Izumrli so najverjetneje zaradi spremembe podnebja, 
ki je postalo hladnejše. Zaradi tega je bilo manj rastlin in manj hrane za 
rastlinojedce. Ker je bilo vedno manj rastlinojedcev, je bilo tudi vedno manj hrane 
za mesojedce. Zato je bilo vedno manj potomcev, dokler niso izumrli. 

5. Po čem se današnje živali razlikujejo od dinozavrov? Današnje živali se od 
dinozavrov razlikujejo v velikosti, obliki telesa in načinu prehranjevanja. 

 

DINOZAVER HODIL JE PO: 
dveh/štirih nogah 

S čim se je hranil? 

TIRANOZAVER po dveh nogah z drugimi živalmi-
mesojedec 

STEGOZAVER po štirih nogah z rastlinami-rastlinojedec 

DEINONIH po dveh nogah z drugimi živalmi-
mesojedec 

TRICERATOP po štirih nogah z rastlinami-rastlinojedec 

IGVANODON po štirih nogah z rastlinami-rastlinojedec 

DIPLODOK po štirih nogah z rastlinami-rastlinojedec 

 
 
VEVERICA/MROŽ 
Oba sta sesalca, imata stalno telesno temperaturo, kotita mladiče, ki sesajo mleko pri 
samici, dihata s pljuči, pokrita sta z dlako. 
Vendar se zelo razlikujeta. 

      
VEVERICA: 
Ima razmeroma drobne kosti in košat rep, ki je približno enako dolg kot trup. Pri plezanju 
in skakanju ga uporablja kot pomoč za ravnotežje. Hrani se pretežno z rastlinsko hrano - 



sadje, semena, glive in zelišča. Hrani se tudi z jajci in mladimi ptiči ter žuželkami. Je 
glodavec – štirih močnih sekalcih (glodačih), ki so dolgi, ukrivljeni in stalno rastoči). 

 

MROŽ: 
Živi v hladnih severnih morjih. Pred mrazom ga ščiti debela plast podkožnega maščevja. 
Prehranjuje se s školjkami, mehkužci, ribami. V morju plava, pod vodo zdrži okoli 10 
min,potopi se do globine 80m. Na kopnem se giblje po štirih plavutih. 

 
II. V zvezek nariši tabelo in nalepi ali nariši PINGVINA, ŠTORKLJO, ORLA in RACO.  

Poišči tudi slike na spletu in si jih natančno oglej.  
 
Vse naštete živali spadajo v skupino ptic. Pokrite s perjem, ležejo jajca, dihajo s 
pljuči. Med seboj pa se razlikujejo. V tabelo boš  zapisal, kako je vsak od 
naštetih  ptičev prilagojen na življenje v njegovem življenjskem okolju. Bodi  
pozoren na obliko telesa, način gibanja ali prehranjevanje … 
 

 Prilagoditve na življenje v okolju, kjer živijo 

 PINGVIN 

 

 ŠTORKLJA 

 

 OREL 

 

 RACA 

 

 
 
 
 



 
III. Ali se tudi rastline razlikujejo po tem , v katerem življenjskem okolju rastejo. 

Odpri učbenik na str. 63 in si oglej  fotografiji hrasta. 
                    Zakaj je krošnja prvega hrasta širša?  (nariši oba hrasta, vprašanje prepiši v  
                    zvezek in odgovori,) 
 

IV. Vsa živa bitja enkrat poginejo. Poginejo tako živali kot rastline. Umremo ljudje. 
                     Vendar, ker imamo potomce, se vrsta nadaljuje. 
                     Vprašanja prepiši v zvezek in odgovori. Pomagaj si z učbenikom str 62 in 63. 
                     Zakaj živali poginejo? 
                     Zakaj imajo nekatere živali veliko potomcev? 
                     Po kom so potomci podedovali različne lastnosti? 
                     Zakaj imajo šibkejši in slabše prilagojeni manj možnosti, da bodo odrasli in 
                     imeli potomce? 
                     Kaj pa če ima vrsta vedno manj potomcev? 
                     Zakaj so danes določene rastlinske  in živalske vrste ogrožene? 
                     Kako človek spreminja njihova življenjska okolja? 
 
Potrudi se pri oblikovanju zapisa v zvezek, ko boš končal (najkasneje do 23. 4. 2020) 
zapis fotografiraj in mi pošlji na elektronski naslov: gordana.farazin@sola.velike-lasce.si, 
prav tako mi na elektronski naslov lahko pošlješ vprašanje, v kolikor ti kaj ne bo razumljivo. 

 
 

 

 

Osnutek za tvoj zapis v zvezek: 

ZAKAJ RAZLIČNI 

1. tabela ptic 

2. hrast in odgovor na vprašanje 

3. vprašanja z odgovori 

mailto:gordana.farazin@sola.velike-lasce.si

